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Kluba jarkunveno."Kandidato" al estrara posteno saltostaras 
kaj protestas:"mi no kapablas gvidi".Mi ne koncentas principe, 
ja pli-flialpli bone gvidi povas Ŭiu,kiu deziras gvidi sfi kaj sci
as efi sentas regulojn de gvidlaboro.En niaj E-organizaĵoj 
estas loko por Marieriamo.Kio,de,instigu la deziron gvidi 
otismo.

Vi,verdajne,jam rimarkis,ke multaj aktivuloj havas po kelkajn 
seriozajn taskojn,kiujn ili plenumas,sed kial po kelkajn?Ja bone 
plenuni unu estas pli faeilelTiel okazas,8ar iuj nenion faras, 
flosas lafitrente.flosas kaj malbenas enuon de la vivo,mankas al 
ili patriotaj sentoj.

Pri kiu patriotismo temasTTemas pri dezirego,ke via grupo, 
via klubo,SEJM,Esperantujo bone fartu.Patrioto zorgas pri sia 
grupo.Ll penas ke la grupo estu la plej aktiva,la plej devosento, 
la plej amikeca,li estas eferema kaj postulas alies oferemon.Se 
iu "ekdormas"!! faras Sion por veki la dormulon.En bona grupo 
neniu estas Indiferenta al komunaj eoloj kaj persona farto de 
samgrupanoj•

Unu epizodo el la vivo.Grupgvidanto tute pasivigis,konata bil
do, fiu?Versajne okazis tielsli alprenis tro multojn taskojn - ili 
lacigis lin.Malbenita Indiferenton© de samgrupanoj pri lia laboro 
mortigis patriotecon de la gvidanto.Anstataŭ elekti unu pli gravan 
konstantan taskon kaj provi kunlaborigi la grupojn,li elektis la 
plej malbonan eliron:senaverte malaperi.

Keniu naskigas patrioto.Patriotojn oni edukpretigas.La unuaj 
tion devus kompreni kursgvidantoj.Bone scipovi Esperanton ne estas 
la plej Sefa afero.imite pli gravas sindonemo kaj iniciatemo,grab
da kompreno de la grahdioza ideo,kiun prezentas Esperanto.Kompre
neble, ciu vera aktivulo devas strebi al la 1 ingvo 
sperteco,kaj ankoraŭ.Tiujn,kiuj nur bone scipovas la lingvon,sed 
ne pli ,ni ne nomu "bona esperantisto".Palas Esperanto sen esper
antismo, fie bona esperantisto ili vivas kune. A
.'Ai a/ .Silas(Vilnius) •
zO/ V j>ri Ee®°ZaiJ®_en USSRjprojgonatas^
* ' skribis,ke la Ĉefa devo de veraj ĵurnalistoj estas

priskribi la historion kurantan.Sane tion garas esperantistoj, 
kiuj publikigan siajn pensojn en ĵurnaloj.Ĉe ni jam ekzistas inte
resa artikolaro,prilumanta la E-histdrion en nia lando.Tamen la 
ĵurr riistoj estas et©meraj:oni ilin legas kaj forĵetas,forĵetanta 
tiel nian historion.Mi proponas jenon:kompili libron el la materi
aloj, jam aperintaj en la soveta preso.Havu ĝi tiujn partojn:
I.Vlvo  de eminentaj esperantistoj.2U;iaj tendaroj kaj enlandaj 
renkontiĝoj.3.Eksterlandaj vojaĝoj,kongresoj ktp.

Por tio - elektu ni redaktan komitaton,kiun mi gvidos kiel 
gazet-servo de SEJM(2-3 personoj sin proponu mem) .Al A.bledinŭ kaj
T.Bereis estas peto fari bibliografion de Siuj esperantejoj,ape
rintaj en Rigaj ĵurnaloj (la samon faru Ufa,Bamaul tes#,TaSkent kefi 
aliaj urboj.Havonte 
jam perdiĝis,do oni 
elektaĵojn.Poste ni 
propogandilo kaj memorigilo pei la E-historio,valora kaj por kome] 
oantoj kaj por primovada lemejo kaj poo instancoj - por eiuj aŭ
toritata. ĉar fondita sur Г

Havonte liaton,ni faru arkivon de la publikaĵoj(multaj 
,do oni refotu ilin en bibliotekoj)«La komitato redaktos 
___  ni retajpos kaj multobligos libron.Gi estos bona 

memorigilo pei la h-historie,valora kaj por komon» 
lernejo kai poe instancoj - por ciuj afi- 

toritata,ĉar fondita sur la publikaĵoj en la soVSta preao.Jam post 
ĝia apero ni povas ĝin esperantigi... se ne mankos entuziasmo, 

ntuziaetoj sin proponu,ne sinĝenu laŭ mia nova adresos

oferemon.Se
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117449,Moskvo V-449,a«k«325,Harkovskij Aleksandr,

Movado^Dje ^orggnta_eoii ^a^int on_ne havpa estonton.^
Mi ne volas klarigi afi pruvi la titolon ĉi-supran«Gi estas 

kiel aksiomo»
De tago al tago,jen kaj jene la bulteno de I.I.Palkin al

portas al ni dolorigajn sciigojnsmortis tiu afi alia veterano 
de E-Movado«Koro kunpremiĝas,ne multe ja restis Ĉe ni E-vete- 
ranoj post tiom da jaroj malracilaj por Esperanto«Mortas ili 
ne ĝisvidinto venkon de Esperanto en nia lando,transdoninte 
la verdan torĉon al ni.Tamen restas iliaj nomoj por Ĉiam gra
vuritaj en la Historio de E-kovado«Sed ĉu nur nomoj?Jes,tio 
minacas«Junaj esperantistoj de SEJMtmovadOtZor^arte celi cian 
pasinton havas estonton»

De kelkaj jaroj ni klopodas petMante iujn B-veteranojn skribi si 
siajn rememorojn pri la agade en 20-ĵSO jaroj sfi eĉ antaŭrevol
uciaj jaroj«Iun ni povas diri,ko Ĉi vojo este nesukcesa«Verŝ
ajno ekzistas aro da obstakloj,kiuj ne permesas al nia kara ve
terano preni plumon remomoro «Sekve ni ne atendu,ni mem eklab- 
oru ĉi-direkte.Rimedoj?Tute simplaj«plenumeblaj«Ni vizitu ve
teranojn kun plumo kaj skribu de illa parolo rememorojn pri 
la pasinta E-agado.

Jam delonge staras en SEJM demando,fondi historian fakon» 
Sed ni bezonas antaŭ ĉie gvidanton;dume mankas fervorulo,kiu 
proponus sintkaj ne laste havus kondiĉojn)por tiu laboro.Sed 
ni ne atendu.Mi proponas dume skribi rememorojn laŭ jena р1ау 
no:
l)Generalan  biografion de veterano,poste lian(ŝian)E-vivon-

aŭ lia(ŝia)op- 
oble multajn

detalojn);
3) Liajn(siajn)rememoro$i pri E-eventoj komencante de klubaj 
kunvenoj kaj finante per E-kongresoj;
4) Cion ceteran iom ajn ligitan al Esperanto,

Г Tiun laboron necesas komenci tuj,hodiaŭ,morgsft.Bn Harkov kaj 
LeningradaVilnius kaj Moskvo kaj Ĉie«La rememorojn,ĝis ni ne 
havos histori-centron necesas konservi en la kluboj,Ĉe la plej 
fidindaj esperantistoj«Kio rilatas teknikon de la skribado,eb
las per magnetofono surbendigi la rememorojn kaj poste hejme 
reskribi mane»

Por akceli ĉi laboron,mi metos por voĉdono inter la estr
aranoj demandon,poentigi(speciale alte)skrihadon de la rememo
roj «Ek al la plumo,geamikojt

A.Gonĉarov
Pri poogresdntojx

Sur paĝo 21 de "Aktuale"-5 s-ano A«Gentaro*  tuŝis tre gra
van demandon pri lingvo-nivelo de progresantoj«Li prononis:
1) Dum tendaro doni al paroliga kurso pli multe da lerntempo 
(mi opiniast5-06,kiel tion faras ĉeftosl).
2) 0rganizi apartan tenderon por peogresantoj»
Dua propono sajnas al mi dume nereala«Pli bone estos plidaŭrigi 
tempon de E-tendaro ĝis 15 tagoj,kiam progresantoj logos kune 
kun spertuloj«Sed necesuŝrari jen kiajn farajn organizajn farojn, 
1)Sllabori programon por progresantoj(kurso *B"),tion  faru fak
estro S«L«Januleviĉ.
Ĉ)Ciu estro de delegitaro donu planan karakterizon de sia ano 
al tendara instruisto»
5)A1  ĉiu"malforta"esperantisto necesus "alkroĉiĝi” spertulon, 
t«e«patronon,kiu ĉie akompanus kaj paroligus lin(ŝin)«Crete 
tio devus esti farota libervole laŭ konsento t de ili ambaŭ.
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4)En ĉambroj ne logu sennaciuloj por eviti "krekodilaton"(en 
mla najbara Sambro logis latvo,ukraino,litovo kaj kazaŭo;mi 
neniam aŭdis tie eS unu rusan vorton)» 
?)Same apud mangotabloj sidu diversnaciuloj por paroli nua 
esperantlingve•
6)1 eceaua havi radioinstaladon de tendare kaj trifoje dum ta- 
go disaŭdigi interesan,sagan programon«Organizindas ankaŭ ko
lektiva aŭskultado«pri politiko,novaĵoj de scienco kaj tekni
ko, "xi van t a gazeta’-; ŭp.

Generale.E-kurso ?-4-monata ne sufiĉas por bone prepari 
homon al tendaro«E-kurso por komencahtoj devus daŭri 7-8 mon
atojn»

La plej gravaj taskoj niaj# estas dui
1) Krei konversacian lernolibron por progresantoj;
2) Eldoni ĉiumonatan lingvo—literaturan revulon,kiu samtempe 
servus kiel krestomatio por legada.Tie juna esperantisto povu 
trovi versaĵojn,kantojn.noveletojn.anekdotojn.aforismojn.pro
verbojn, enigmojn,frazeologismojn,sinonimojn ktp.La revueto 
povus esti aldono al "Akordo" aŭ kontraŭe.Gi multe helpus al 
progresantoj»

A.Rogov.
Kara redakciol

Mi bonorde rioevis "Aktuale*-?  kaj avide "formangis"gin 
plene»
Vere tre aktuala kaj ĝustatempa estas informo de AroloviĈ pri 
partopreno de esperantistoj en la Moskva Kongreso de Pacamaj 
For t oj. Gi donas novan pudon antaŭen sur kampo de nia agado.liep- 
re necesas alvoki ĉiujn E-grupojn al tiu agado,ĉar gi povas 
multo influi al oficialigo de E-kluboj»

Kompreneble nemezureble grava estas iniciato de nia E-4Jniverx±kafc 
sitato.Liaj enlandaj E-fortoj estas jam sufiĉe maturaj por tiu 
celo kaj necesas nur guste koordini tiugn ĉi fortojn» 
Ege gravas ankaŭ problemo de progresantoj.Ankaŭ tion ni spertis 
en nia E-klubo.ĉar mi rimarkis ankaŭ tiontkiam ni pli da atento 
turnis al progrosantoj,tiam esperantistoj plendis al tio.ke ili 
enuas en la klubo kaj ne estas interese al ili vizitadi ĝin» 
Kaj povas esti,ke le proponis de A«Gonĉarov fari apartajn grup- 
ojn(aŭ eble nur programojn)por progresantoj servos kiel solvo 
de la problemo«Tamen mi opinias,ke organizi apartajn tendarojn 
por progresantoj n» indas,ĉar ni ne devas dispecigi niajn fort- 
ojn.Ja tutegale al tiuj Ĉi tendaroj por progresantoj estas nepro 
bezonate altiri bonajn esperantistojn kiuj eble havaaos proble
mon: Ĉu partopreni E-tendaron aŭ eble utiligi sian sperton en 
"progresemula"tendaro»Kial do ne fari komunan x tendaron kun 
speciala bona kaj pli vasta programo por progresantoj»Ja Ĉiu 
progresanto post tiuj dek tagoj inter veraj esperantistoj nep
re ekparolos se li nur volos tion,kaj se oni dediĉu al li iom 
pli da atento,ol ni kutime faras«Ja mi povas diri pri mi mem» 
Kiam mi finis E—kureon,mi(kiel ankaŭ multaj aliaj esperantistoj) 
deirziris veturi eksterlanden»Sed feliĉe (mi nepre akcentas ĉi 
vorton) la preparo de miaj dokumentoj' jam tiom prokrastis.ke ml 
ne kredis je la sukceso de eksterlanda veturo«Kion do fariTMl 
decidis partopreni almenaŭ SEJT-VII por ne perdi la someran fe- 
rion.Kaj mi flugis al sEJT-VII,partopTenis ĝin kaj rimarkis ke 
nur tie mi ekparolis Esperanton«La tendaro tiom impresis min,ke 
mi ĝis nun retenas en mia memoro ĉiujn programerojn de la tendaro» 
Nur dank’al gi iti ekparolis,ĉar antaŭe oni ne praktikis paroli 
Esperante en nia klubo»Kaj nur reveninte hejmon mi postulis de 
niaj klubanoj ke ni neprege penu Esperante en klubo kaj genera
le cias,kiam renkontigas du esperantistoj«Ne gravas Ĉu tio oka
zas sur strato,x on autobuso aŭ kie ajn»
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Do msi substrekas,ke mi ekparolis nur dank*al  mia kontakto 
ĉiutaga kaj ĉiuhore kun spertaj esperantistoj«Pro tio ni ne 
devas disigi komencantojn(progreaantojn)de spertaj esperan
tistoj kiuj estos por ili interesaj aktivaj gvidantoj,tiuj, 
kiuj donos al ili unuan praktikon,gustatempe korektos kaj 
klarigos Ĉion nekomprenitan.

Jen ekzemple kiel diras soĉianino Irina Valina post par
topreno de SEJT-XVNeniam mi povis imagi kiel interese estas 
en E-tendaro.Tie mi konatiĝis kun multaj bonegaj esperantis
toj kaj estas ravita de ili.Ho,ege mi volas paroli same kiel 
Dina Lukjanec,Anatolo GonĈarov,Viktoro AroloviĈ kaj multaj 
aliajZ.Post la tendaro mi ekdeziris ĉiujn miajn fortojn dedi
ĉi al Esperanto por almenaŭ iom simili al ili*

Kaj Ĉu vi volas dirmi progresantojn de niaj modeloj de 
Jerfekta Esperanto?!utcerte ne lbi devas nepre pli atente ri
sti al .progresantoj Ĉar nur el ili ni povas Ĉerpi novajn 

fortojn por plua agado.Kaj mi opinias ke slogano de niaj es
tontaj SEJT-anoj devas simili al tiujsEsperantisto,ĉu vi hel
pis al progresanto?" afi:"Esperantisto,tranadonu viajn sciojn 
al progresanto"

Jen kiaj ponaoj devigis min preni la plumon, 
V.I.Bespalov(SoĈi).

Sub 18_titolo ^Esperanto
(Rim.de red.sĉi artikolo estis 
jerkita proksimume antafi 1 jero. 
Gustatempe taŝkenta redakcio de 
"Akordo"ne sukcesis ĝin aperigi. 
Malgraŭ imaifruo,la artikolo estas 
sufiĉe aktuela«La artikolo estas 
kelke mallongigita),

Kulton da babilbataloj alportis en la ci-someran SEJT—on 
la problemo de SKTJKi volas iom prilumi tiun batalon por inf
ormi SEJM-anojn,kiuj ne partoprenis tendaron kaj por refreŝi
gi tiun eventon en memoro de partoprenintoj.

Kiel dum ĉiu batalo tiam klare sin markis la dekstraj,la 
mezo kaj la lefta j,La unuaj elpaŝis kontraŭ la konstruta cmen
toj ĝenerale - kiel senutilaj krokodilojoJ.Leftuloj oponis,ke 
tKT Ё.1! £rs.v£ £Ĉ °Z devas esti organizo-

a Ĉiujare«Meza propono: tTe ni ne povas prepari laia konetruta- 
ĉmenton dum jaro,provu ni fari tion dum du jaroj,do organizu 
sekvan SKT-on en Xl974-a,..Do,fine - dekstrulojn oni ne subt
enis, mezulojn kvietigis kaj decidis organizi studentan konst
ruan taĉmenton "Esperantŭ"-73 en Uzbekio.Tio estis sola konk
reta decido.aperinta el tuta babilado «Alia konkreta decido es
tis ellaborita dum kunveno de SKT-anoj estintaj kaj estontaj: 
enkonduki en SKT-4 feran disciplinon;por taĉmentanoj jam ne 
povu forveturi antaŭ fino de labortempo al SEJT.Konferenco,ktp. 
Ciuj ceteraj decidoj afi nenion signifis("Plialtigi respondecon 
de kluboj pri lingvonivelo de siaj reprezentantoj"),afi estis 
eĉ ridindaj (Demanda: "Cu рпхкх devas epti en taĉmento almenaŭ 
unu komitatano?"Decido:"Laŭ eblevo"),Ci decidojn ni ankoraŭ 
tuŝos sube.

Tamen,kio ĉefe mirigas kaj maltrankviligas el la rezultoj 
de pritaĉmentaj diskutojTLa ekldirita kaj eble eĉ subtenita 
opinio pri pli grava rolo de SKT ol junulara esperanto tendaro. 
Cefa motivo por la opinio - utilo praktika de SEJM,kiun,onidi
re, prucas konstruaj taĉmentoj,Cu vere tiel estas?

Ы decidis kompari laboron de SKT "Esperanto-72" kun laboro 
de iu-ajn simpla studenta konstrutaĉmento.Por komparo ni pre
nis konstruajn kaj sociajn labor-atingojn de la Konstrutaĉtae— 
nto "Esperante—72",laborinta ĉi-jare en Omsko,kaj la konstru-

Rim.de
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taĉmento "Antares" — unu el multego da SKI—oj de Tula Politek
nika Institute«La dua estas tute ne la plej bona en TPI sed 
ankaŭ ne la plej aĉa«Rigardu aldonatan tabelon»

Supozu ni egelan kvanton da prelegoj kaj koncertoj en amb
aŭ taĈmentoj(des pli,ke koncerta brigado de SKT "Esperanto-72" 
gajnis unuan lekon inter ĉiuj similaj brigadoj de Omska)«Tamen 
klare videblas,ke ordinara studenta konstrutaemonte "Antares" 
materialigis multoble pli grazndan sumon,organizis bonan spor
tan,laboron kaj allogais bonsentojn de lokuloj per Ĉiutagaj 
komplezoj — do faris nekompareble pli multe ol unika esperant
ista SIT.Sed por vere pruvi utilon de SEJ—kovado niaj konstru- 
taĉmentoj devas esti modelaj«Reela stato eĉ х±ж±1жк ne similas 
al modeleco.

Esperantista konstrutaĉmento krom komunaj taskoj se SKT ha
vas du superfluajn»*l)eduki  esperantistojn interne kaj 2)propo- 
gandi Esperanton ekstere«Estas priplorinda plenumado de tiuj- 
ci taskoj en ^isnunaj SKT-oj.La unue estis tute forgesita - eĉ 
tiom spertaj esperantistoj kiel Lima Cibulevskij el Harkovo 
preferis paroli ruse«Koncerne la duan - estis unu ( t ) prele- 
?o por lokaj loĝantoj pri Esperanto,kaj ĉu multaj krom taĉmen- 
anoĵ mem vidis la internajn ekspoziciojn kaj murgazetojn?Do 

en Esperanto — parto de laboeo ni ne povss kompari SKT-on eĉ 
kun bona regiona renkontiĝo,kiu estas pli bona edukejo por ko
mencantoj ol estintaj konstrutaĉmentoj«

Eu kaj post ĉiuj riproĉoj,skribitaj supre,eble neatendita 
por vi estos nia n opiniotSKT estas entrepreno sendube bezona
ta kaj utila.Utila laŭ esenco sia,laŭ mem ideo de oia organi
zo «Bezonata, kiel sola entrepreno,kie esperantistoj unuiĝas kaj 
Sikiĝas per labora«Sed por esperantistaj studentaj konstruta^ 

entoj absolvu sian ekzistadon necesas tuje kaj efika enmiks
iĝo de SEJM-aktivuloj en preparan kaj organizan laboron.Mi vo
las doni nur kelkajn proponojn pri nepre farendaj aĵoj kaj al
voki la interesantojn al vasta diskutado«Eble ĝi alportos bonajn 
ajfi ide ojn«Do:
1)Ceesto en SKT de unu SEJM-BKBkeriitatane devas esti nepra «Tion 
eblas solvi jene«ĉiujare dum Konferenco estu elektata komitat
ano,speciale respondeca pri SKT«Kome li estu ankaŭ komisaro de 
la estonta taĉmento«Tiamaniere la komisaro estos dum tuta jaro 
ligita kun aliaj komitatanoj per cirkuleraj leteroj kaj pli re
spondece orgnnizados laboron en SKT.havante tiun ligon kaj bo
najn opera t ivajn konsilojn de SEJĉl-Kemitato.Eble en proksima 
estonto SEJli organizos ne unu,sed du aŭ pli da kona truta ĉment- 
oĵk«(Cebaltio jam pretas al organizo de aparta SKT.povus ank
aŭ UEJM)«Tian nova paperujo de la Komitato estos cc neeviteb
la*2)Sajnas,ke sola komisaro(estu li eĉ la plej aktiva esperanti- 
sto)ne sukcesos krei vere bonan lingvodisciplinon kaj Ssperan- 
to-laboron«Do unue - ni subtenas tezon,ke komandanto de SKT 
devas esti nepre esperantisto«Eble flanka sedxfnxku sperta ho
mo povas organizi konstruan laboron sur deca nivelo,sed pro 
lia "flankeco" suferos Esperanto—laboro kaj li ne akiros aŭto
ritaton de taĉmentanoj.donante samtempe al neesperantistoj bo
nan kaŭzon рожг kontraupropaganldo«Due,kluboj ne povas sendi 
•n la taĉmenton nur aktivajn esperantistojn,ĉar ankaŭ komenca» 
ntoj detas esti edukataj ie dum somero.Do komencantoj trafos 
taĉmenton nepre,akceptu aŭ ne akceptu ni decidon pri kluba re
spondeco .Dangero aperos de alia flanko.Por sekva somero SEJM 
planis multajn gravajn entreprenojn - Konferencon.SEJT-on,pe
dagogian seminarion.Aktivuloj strebos trafi ĝuste uien,do de
nove povas okazi(kaj eĉ nepre okazos)ke en la taĉmento bonaj 
esperantistoj denove preskaŭ forestos.Sed la taĉmento devas 
havi kernon da spertaj esperantistoj.Se tiu kerno forestos - 
- forestos ankaŭ Esperanto an SKT(krom titolo) «Mi pensas ke

esperantistoj.Se
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rajtas jam komisii al kelkaj E-aktivuloj el studenta medio 
partoprenon guste en konstrua tagmento.Por la komuna afero 
ilia eeesto tie estos pli utila ol en la Konferenco» 
?)Kiel esceptore organizontoj ne trovos pli bonan solvon) 
en taĉmento povas esti unu persono neparolante esperante —
- la konstrumajstro.De tiu homo dependas laborprocedo kaj 
gia rezulto,salajro de la taĉmentanoj.Do li devas esti ve
ra majstro - soli bone konstrulaboron kaj ne malpli bone -
- la sistemon de ordondokumentojm kaj diversajn trarampej- 
ojn en ĝi.Se tia homo forestas inter ni - pli bone estas 
inviti fakulon-neesperantiston ol oficigi nespertan samid
eanon.
4) Severa disciplino estas unu el ĉefaj kondiĉoj de la suk
ceso.Se decido pri ĝi koncernos nur tempon de Aerveturo io 
tio ne sufiĉos»Taĉmento estraro devas ankaŭ limigi la kva
nton de vesperoj ĉe lignofajro kaj similaj entreprenoj kaj 
generale escepte la antaŭripozajn tagojn enkonduki severe 
precizan tempon de enlitigo.SKT ne estas ripozejo kaj por 
sukcesa laboro homo bezonas post 10-hore labortago almenaŭ
7-horan  dorman»
5) Kaj lasta«Ĉiam organizantoj de SKT suferas pro manko de 
preeiza listo de la partoprenantoj.Do eble jam dum vintro— 
feria kunflugo de reprezentantoj de ĉiu regiono prezentu 
garantiatan nombron de taĉmentanoj,kaj eblo eĉ liston kun 
indiko nepra de konstruaj profesioj»La komuna listo,kiun 
ekhavos rezulte la organizantoj,helpos paroli kun lokaj 
organizaj!j kaj trabati bonan objekton»

Cu igos konstrutaĉmentoj **Esperanto"utilaj  por nia 
ŝtato kaj por nia movado,aŭ daŭros iik la povron de presk
aŭ senutila "krokodiloja" - dependas de SEJM-anoj mem.Kaj 
ni certe esperas ke sekvaj konstrutaĉmentoj estos modelaj 
en laboro por Ĉiuj lokaj SKT-©j,kaj ke Esperanto konfirmos 
sin ne nur en titolo de la taĉmentoj, ,,Brongtejn

(T iŭvin),ingenier о
V»Sporifiin(Tula),studento,ano
de SKT "Esperanto-72"»

Soĉi.La 16-an de decembro en kulturdomo **Taksoiaotoro**(si-  
dejo de soĉia ь—klubo)okazis kunveno dediĉita al tago de 
Zamenhof.Okazis diskuto "Kion vi scias pri Zamenhof kaj lia 
verko",poste estis prezentita konoerto de E-kantoj kaj ver
soj „Kiel tria programero estis elekto de nova estraro de la 
klubo.La nova estraro promesis labori aktive kaj akorde» 
Dum novembraj festoj nian urbon vizitis 23 kutaisaj pionir- 
oj—esperantistoj kun sia gvidante K»S.Kagaja.Ili venis por 
preni fruktojn de grefto sur Arbo de Amikeco,farita antaŭ 
kvin jaroj de kartvela knabino.Apud la Arbo de Amikeco est
is ceremonio de fruktenmanigo.kaj oni denove greftis burĝo
non sur le Arbon de Amikeco.Tio estas jam kvina esperantis
ta grefto sur tiu ĉi mirinda arbo»
LeningracUnK • En Leningrad en palaco dokulturo n.de Kirov 
ainigis en januaro kurso de E-gramatiko»Gin finis 15 novaj 
esperantistoj»
Barnaul»AtentonIKarai geamikoj!Dank•al penoj de Bamaula E- 
klUDO en la urbo estas eldonita kolora E-afiŝo,kiu estaas 
dissendita al la SEJM-kluboj«Fro neatenta kontrolo la teks
ton de la afiŝo enpenetris du domagaj erarojsen vortoj "vi 
ekafldos"kaj "vi ekvidos" anstataŭ "e" devas esti *’i‘*ehi in
siste petas,ne uzu la afiŝon en publikaj celoj aŭ por mont
ri al oficialaj instancoj antaŭ ol vi forigos la erarojn,de 
tondos la malsupran tekston aŭ surgluos ian alian» 

Bamaula Esperanto-klubo»

konstrumajstro.De
sukceso.Se
n.de


Tabelo (Bronstejn»Sporofita)

Donitaĵoj por la taĉmento
-----——-------------------------------- —

KonstrutaSmento

“Явре ranto-72“ ••Antares"

Kranto de partoprenantoj 48 35
el ili virinoj pli ol duono 3

kun konstruprefesioj &I2 15
Materialigita sumo (mil rubloj) c*20 140
Socia laboro г

koncertoj por lokanoj 9 IO
sportkonkuroĵ 0 IO
aliaj entreprenoj IO internaj Atelje ro

ekspozicioj 
(por tae rne n- “Bankon”

tanoj ) por lokantj

Materialojn por 2 “Aktuale” sendu а 65609$)*  Barnaul-995 
ab> J ase ь. I I^K s^e rant o-

Redaktis Iu, Vladimir ее v 
tajpic NfrStPlbun


